
 

 

 

 

 

 

 

Seznam příjemců osobních údajů pro marketingové účely 

Platnost: 1. 4. 2020 – 21. 9. 2020 

 

Dodavatel/Odběratel IČ Sídlo E-mail Telefon Popis

Zpracovává informace o klientech, 

které Proficredit posílá na 

dodavatele

Specifikace konkrétních osobních dat, tj. jméno, 

příjmení, telefon, mail, číslo smlouvy, důvod 

zamítnutí, kontaktní adresa apod., které 

dodavatelé, posílají na Proficredit

Tisk, 

personifikace 

a

ID klienta, Jméno + příjmení klienta, kontaktní

distribuce 

dopisů
adresa klienta

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail, 

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše

úvěru, vyplacená částka

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail, 

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše

úvěru, vyplacená částka

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail, 

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše

úvěru, vyplacená částka

ID klienta, jméno, příjmení, rodné číslo, 

telefon, mail, adresa, důvod zamítnutí, 

schválená výše

úvěru, vyplacená částka, více 

informací zde

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail, 

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše

úvěru, vyplacená částka

IBAN: 

CZ102700000000210577

60 CANNON 

STREET 

EC4N 6NP, 

LONDON

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail, 

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše

1257
UNITED 

KINGDOM
úvěru, vyplacená částka

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail,

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše 

úvěru, vyplacená částka

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail,

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše 

úvěru, vyplacená částka

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail,

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše 

úvěru, vyplacená částka

ID klienta, jméno, příjmení, telefon, mail, 

adresa, důvod zamítnutí, schválená výše

úvěru, vyplacená částka

Jméno + příjmení klienta, kontaktní 

adresa
Jméno + příjmení klienta, kontaktní adresa

klienta, email, telefon klienta, email, telefon

Jméno + příjmení klienta, kontaktní 

adresa
Jméno + příjmení klienta, kontaktní adresa

klienta, email, telefon klienta, email, telefon

Jméno + příjmení klienta, kontaktní 

adresa
Jméno + příjmení klienta, kontaktní adresa

klienta, email, telefon klienta, email, telefon

Dceřiná 

společnost 

České

Jméno + příjmení klienta, kontaktní 

adresa
Jméno + příjmení klienta, kontaktní adresa

pojišťovny klienta, email, telefon klienta, email, telefon

ECOMAIL.CZ, s.r.o. 2762943

Na Mlejnku 

764/18, 

Praha 4, 147 

00

support@ecomail.cz 420602 27 28 74
e-mailingový 

nástroj
Jméno + příjmení klienta, email, telefon Jméno + příjmení klienta, email, telefon

ACEMA Credit Czech, a. s. 261 58 761

U 

Libeňského 

pivovaru 

63/2, 180 00 

Praha 8

souhlasy@acema.cz 234 635 555

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

Jméno + příjmení klienta , trvalé 

bydliště, telefon a e-mail. Více 

informací naleznete ZDE

Jméno + příjmení klienta, telefon, e-mail a IČO (v případě 

fyzické osoby podnikatele)

ČP Distribuce a.s. 44795084

Na Pankráci 

1658/121, 

Nusle, 140 

00 Praha 4

DPO@generaliceska.cz 420241 11 41 14

Generali Česká pojišťovna, a. 

s.
45272956

Spálená 

75/16, Nové 

Město, 110 

00 Praha

DPO@generaliceska.cz 420241 11 41 14 Pojišťovna

GATE 78 s.r.o. 4162536

Kubelíkova 

1224/42, 

Žižkov, 130 

00 Praha 3

petr@gate78.cz 420774 21 48 86
komunikační 

agentura

AG GERONIMO s.r.o. 64574814

Na úseku 

740/7, 

Strašnice, 

100 00 Praha 

agg@aggeronimo.cz 420734 15 96 48
komunikační 

agentura

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

DSCredit s.r.o. 5838223

Čéčova 

636/54, 370 

01 České 

Budějovice

daniel.sidlo@gmail.com 420777 28 06 10

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

LIFO – CB, s.r.o. 28114132

Karla IV. 

93/3, 370 01 

České 

Budějovice

jiri.fojtl@seznam.cz 420777 28 06 10

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

VOLSOR s.r.o. 1385011

Na Příkopě 

392/9110 00 

Praha staré 

Město

j.pytela@volsor.com 420725 93 66 57

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

REALSTAV INVEST s.r.o. 28713265

Masarykova 

238/157 400 

01 Ústí nad 

Labem

info@realstavinvest.cz 420777 56 37 63

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

Leadsor Limited d.filippov@leadsor.cz 420723 18 13 90

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

Arbull s.r.o. (LEADX) 3551369

Hadovitá 

962/10, 

Michle 

(Praha 4), 

141 00 Praha

jiri.nechvilka@leadx.cz 420723 30 02 30

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

Elephant Orchestra, s.r.o. 3272974

Rohanské 

nábreží 

678/29, 

Praha 8, 184 

00

info@elephant-

orchestra.com
4,20776E+11

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

dotFOX s.r.o. 2614791

Pod Stárkou 

1560/35 140 

00 Praha 4

bajer@dotfox.cz 420605 48 54 42

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

Bezvafinance s.r.o. 24186104

Revoluční 

724/7, Praha 

1

alzbeta.jassova@hyperia.sk 421905 61 79 34

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, 

požadovaná výše úvěru

AOF s.r.o. 24201146

Laudonova 

438/5, 102 

00 Praha 10

cerveny@porovnej24.cz 420725 54 65 93

dodavatel 

leadů 

(kontaktů)

Název Kontakt

DM Servises 28799747

Smetanovo 

nábřeží 316, 

517 54 

Vamberk

bouska@dmservises.cz 420603 59 99 48
ID klienta, jméno, příjmení, kontaktní 

adresa

PROFI CREDIT Czech, a. s. 
Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1  
Infolinka: +420 469 778 490 

E-mail: proficredit@proficredit.cz,www.proficredit.cz 
 


